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כתב תביעה

טענה נגד הקיבוצים: שכחו את החבר ואת חירותו
מערכות הניהול שומרות על האינטרסים של הקיבוץ  הוותיקים

נותרים חסרי הגנה ומוותרים על יכולתם להיאבק, ואחרי פטירתם
אין לקיבוץ רצון לקיים את הבטחת השיוך ליורשים  חגי מירום

מציע איך לשמור על זכויות החברים
שובל גבע 

25.02.16, 14:10פורסם: 

"החיידק הציבורי" ממשיך להפעיל את עו"ד חגי מירום. תמיד היה זה כך, והגיל
(כמעט שבעים) כנראה אינו עושה את שלו  אחרת קשה להבין מה גורם לאיש
רב פעלים ועתיר ניסיון במישור הציבורי ובעסקים פרטיים, לצאת למאבק נוסף,
להמשיך לחפש פתרונות לבעיות מורכבות בקיבוץ, וגם לומר אותם בקול גדול

ובטון נחוש.
 

עוד חדשות מהקיבוצים:
שנתון התנועה הקיבוצית: עלו על המסלול
מתנדבים קיבוצניקים מושיטים יד לפליטים

הגשימה חלום: 'לפעמים צריך לשבור ולצאת למסע'
 

בתקופה האחרונה מוטרד מירום ממודל הייעוץ המשפטי הנהוג בקיבוצים,
במיוחד באלה המופרטים, ומן העובדה שלחברי הקיבוץ, כפרטים ובאופן פרטי,

אין ייעוץ וייצוג משפטי שוטף, שהם נחלתה של האגודה בלבד, ושל הוועד
המנהל בקיבוץ.

 
כדי להסביר את כוונתו מנסח עו"ד מירום "כתב תביעה", מעין "אני מאשים",
המתחיל מביקורת על ההתנהלות הקיימת, ומסתיים בהצעות לפעולה. מלבד
זאת, חשוב למירום להדגיש, כבר בפתיחה, כי כל האמור לעיל בא לא מתוך

רצון לפגוע או להתריס, אלא כדי להציף בעיה המטרידה אותו, וכי הדברים אינם
מכוונים אל קיבוצו, שאותו עזב לפני כשלוש שנים, יפעת, אלא אל חלק גדול

מהקיבוצים המתחדשים.
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חגי מירום. להציף
בעיה צילום: מהאלבום

הפרטי
 

איטוםהובלות,לדוגמא:

חיפהתל אביב,לדוגמא:

 

ילדה בגיל 51:
בגן חשבו שאני

סבתא

הניח אבן גדולה
בכביש סואן וסיכן

את הנהגים

תסתפקו בפיתה
אחת לארוחה של

228 שקלים

18 תגובות

13 תגובות

13 תגובות
 

 

חגי מירום. "להעמיד לחברי הקיבוץ עורך דין משלהם, שעיקר מעייניו יהיו זכויות החבר"
(צילום: מהאלבום הפרטי)

 
הקיבוץ לפני החבר

"במהלך השנים נבנו חומות משפטיות גבוהות סביב חברי הקיבוץ והם נותרו
כלואים בתוכן, בלי להיות מודעים לכך שהם כלאו שם את עצמם", פותח מירום.
"לרוב חברי הקיבוץ אין כלים משפטיים ויכולות להבין את הביטויים המשפטיים

הכלולים בעשרות התקנונים שניסחו עבורם.
 

"תופעה זו ניכרת כבר בתקנות האגודה, המִגנות באופן קיצוני על אגודת
הקיבוץ, מעניקות לקיבוץ כוח וסמכויות לנהל את חיי החבר כך שיישאר חסר
יכולת לממש חופש אישי וחירויות שונות, ואף גוזרות עליו חובות והתחייבויות

מסוגים שונים, כשחרב הענישה בגין 'הפרת ההחלטות', עד כדי הרחקה
מהקיבוץ  תלויה מעל צווארו".

 
ומה רע בניסיון להסדיר את החיים בקיבוץ  כמו בחוץ  בחוקים?

חגי מירום: "כי אנחנו מקבלים חומות בצורות של החלטות שיש בהן מוטיב אחד
קבוע ובלתימשתנה: הגנה על 'הקיבוץ'. כאילו נשכח הדבר שיש להגן יותר
מכול על החבר ועל חירותו. כאילו אין חשיבות וקדימות לזכויותיו שלו, לחופש

שלו".
 

אבל "החלטות הקיבוץ" התקבלו באופן דמוקרטי על ידי החברים.
"לא ממש באופן דמוקרטי. ישנם קיבוצים שבהם מתקבלות החלטות האסיפה 

באסיפה עצמה, גם אם השתתפו בה רק קומץ חברים. ישנם קיבוצים
שמעבירים את ההחלטות לקלפי. ומי מנסח את ההחלטות לקלפי? ניחשתם

נכון!" מדגיש מירום. "היועצים המשפטיים של הקיבוץ, לא של החברים חלילה.
בחלק מתקנוני הקיבוצים יש לוועד המנהל סמכויות לקבל החלטות וכוח רב לנהל
את הקיבוץ. בחלקם הוועד  או מזכירות הקיבוץ, בלשון עבר  חזק אפילו יותר

מהאסיפה".
 

החלטות הקיבוץ נצמדות להוראות החוק ולתקנות האגודות השיתופיות.
"ההיצמדות הזאת היא הגיונית ונדרשת, אלא שבמהלך השנים הודקו ועודכנו
תקנות האגודות השיתופיות על ידי היועצים המשפטיים של התנועה הקיבוצית
ושל הקיבוצים לדורותיהם, ובכך נבנו חומות גבוהות, עם מגדלי שמירה, מסביב

לאגודת הקיבוץ. ומי מייצג תמיד בבתי המשפט את הקיבוצים מול חבריהם
המעזים לעתור? אותם יועצים שניסחו את התקנונים ושכללו בהם הגנות על

הקיבוץ ולא על החברים החיים בו".
 

אבל ישנם בתי משפט בישראל...
"השופטים נוטים בדרך כלל להגן על הקיבוץ, על ההחלטות, על התקנונים, שמא
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רוצה לצאת הליכה אבל
כאבי הברכיים מאיימים?

(ספורט)
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יבולע לקיבוץ והוא ייפרם ויתאדה מפני החברים הסוררים הפונים אליהם. לא
אחת יפנו אותם לעובדה שהם עצמם השתתפו בהחלטות או חתמו על

המסמכים כפי שנדרשו, וכעת מה להם כי ילינו על כך".
 

יש לך דוגמה לזה?
"למשל, ענייני הפנסיה של החברים. לפני שנות דור, ואף יותר, הוחתמו החברים
על מסמכים של קרן פנסיה קבוצתית, שלחבר אין בה מעמד אישי של ממש. אם
יפנה חבר בקיבוץ מופרט אל קיבוצו ויבקש לשחרר עבורו את הסכומים שנצברו
לו בקרן, אין סיכוי שבקשתו תיענה. ואם יפנה לערכאות  יציגו לו את חתימתו

על מסמכים מתקופת הפרההיסטוריה של הקיבוץ ויטענו כי הוא חתם על
המתכונת הזאת באופן אישי".

 
והחברים חתמו בלי שיקול דעת?

"בהיעדר סערות מיוחדות, נוהגים חברי הקיבוצים לסמוך בעיניים עצומות על
המלצות הממסד. ברוב המקרים אין הם מעיינים בקפדנות במסמכי ההחלטות
המוגשים להם, ואין הם מצויים בפרטי הפרטים שבהצעות המובאות לאישורם,

ובמיוחד לפרטים חבוייםלמחצה שעלולים ביום מן הימים לעמוד קוממיות כנגדם.
אי אפשר להתכחש לכך שחברי קיבוץ, ובמיוחד הוותיקים שבהם, לא הורגלו

בבדיקת הפרטים.
 

"הם נוהגים לסמוך על נציגיהם בהנהלה, ובניגוד לאנשים פרטיים בכל רחבי
תבל, חיים בתחושת הגנה ו'כיסוי מטרייה' של הקיבוץ. זה אינו המצב האמיתי
כיום. היום כבר אין הגנה מובטחת. מנגנון הערבות ההדדית סמלי ורעוע, ואפילו
בריאותו של החבר במקרי קיצון אינה מובטחת. אבל הכול מתנהגים כאילו זה

עדיין קיים".
 

הוותיקים חשופים
בדברו על הוותיקים, הופך הטון של מירום לסוער ורם, והביטויים נחרצים וקשים.

"לפתע, לאחר המעבר להפרטה, מוצאים עצמם חברים, במיוחד הוותיקים,
חשופים וחסריהגנה. הפנסיה המשולמת להם אינה הוגנת, בעלותם על הנכסים
כמעט אינה באה לידי ביטוי, והמרחב של ניגודי האינטרסים בין צעירים לוותיקים,
בין מפרנסים לתלויים בהם, בין אנשי ההרחבות לבין חברי הקיבוץ  הולך וגדל,

ובא לידי ביטוי במאבקים בלתיפוסקים.
 

"דמוגרפית, קרוב למחצית מחברי הקיבוצים הוותיקים הם פנסיונרים שתש
כוחם להגיע לאסיפות הקיבוץ ולהצבעות, והם מוותרים על כוח ההצבעה ועל

יכולת המאבק שלהם ונותרים בשולי ההחלטות והאינטרסים. חלקם, גם אם לא
יודו בכך, מפחדים שמא יבולע להם".

 
ובקיבוצים מתעלמים מזכויותיהם?

"אם אין בקיבוץ הנהגה טבעית ומוסרית, הופכים כיווני ההחלטות וזניחת
החירויות למציאותחיים. רוב המחליטים, המכוונים והמובילים הם מנהלים

מבחוץ, חמושים בעורכי הדין של הקיבוץ, אשר יבואו לאסיפות וינמקו ברהיטות
ובלהט, ולעיתים בבוטות, את ההיגיון שבניסוחיהם".

 

מירום בכנסת. היו זמנים (צילום: אבי אוחיון, לע"מ)
 

האם מונעים עורכי הדין המייצגים את הקיבוצים רק מאינטרסים?
"הגיעה השעה לומר את האמת. כחמישה משרדי עורכי דין, שהיקף לקוחותיהם
הקיבוציים גדול יחסית  מנצחים על המלאכה. תקנוני הקיבוצים היוצאים מתחת
ידם כמעט זהים בתוכנם. הם המעצבים את מסכת החובות והזכויות של החבר,
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הם המִגנים על אחיזת האגודה של הקיבוץ ברכוש, בבתי החברים, במנגנוני
הקבלה לחברות, בדרכי השיוך ו'האין שיוך' של דירות החברים והרכוש היצרני.
בתקנונים המפורטים מותירות ההחלטות את החבר כלוא, מחויב, מרותק ונתון
לחסדי בוררים. למשרדים אלה כוח לפסוק את פסקם בכל שאלה או ערעור על

הצעותיהם. זה המצב".
 

החבר לא מוגן
גם השיוך, "הנושא החם" בקיבוצים בשנים האחרונות, מרכז אליו אנרגיות רבות
של ביקורת מצד חגי מירום. "איהאהדה כלפי היורשים של חברי הקיבוץ היא

מוטיב מכונן בחלק מהקיבוצים. המורישים, שחיו ביישוב בעת שהתקבלו
ההחלטות, היו משוכנעים שחלק ניכר ממוטיב ההפרטה מכיל בתוכו את היכולת
להוריש, להשאיר משהו לילדיהם; אולם המציאות בחלק מהקיבוצים היא שמיום
היעלמם של המורישים  לקיבוץ, או להנהלתו, או לחברים הנותרים, אין רצון עז

לקיים את ההבטחה שהובטחה להם.
 

"הדבר מביא לרצון להקטין ככל האפשר את חלקם בירושה. ואז משאירים
למשפטנים להציע את המעקף האולטימטיבי לזכויות ההורשה. יש כבר כמה

דוגמאות לכך".
 

לדברי מירום, נרשמו בענייני שיוך הדירות שיאים מרשימים ביותר. "בשחר
המעבר לקיבוץ המתחדש עמדה ההנחה שיש לחזק את זכויותיו הסוציאליות
הזעומות של החבר באמצעות העמדת שטח המגורים, והבית העומד עליו,

לחבר. ביסוד העניין עמדה האפשרות לסחור בדירה, למכור אותה ולהעמיד סכום
משמעותי לביטחון החבר, לבריאותו ולסיפוק צרכיו, כמו גם היכולת להוריש

לילדיו נכס בעל ערך מוחשי.
 

"מאז ועד היום גידרו המשפטנים את אופציית המכר, התנו עליה באמצעות
מנגנון הכרחי של קבלה לחברות בקיבוץ של רוכש הדירה החדש, ואף גובשה

'חלופת האגודה' כרוכשת הקרקע מרשות מקרקעי ישראל. ואיפה השיוך? ברוב
הקיבוצים אין שיוך. כך הולכת לעולמה ההבטחה הקניינית לחברי הקיבוץ, אולי

לבלי שוב. כך חולפות להן השנים מבלי שחבר הקיבוץ, היורש או היורשים
האחרים, יכולים אפילו ליהנות משכר הדירה של ירושתם".

 
לשם הגנה משפטית על זכויותיו של החבר, צריך שתהיה לו יכולת כספית.

"זאת בעיה רחבה, מתמשכת ועצובה. היעדר יכולת כספית הופכת את החבר
לבלתימוגן. באשר יפנה יקבל מולו את היועצים המשפטיים 'של הקיבוץ', או
את הבוררים שייכפו עליו בהתאם לתקנונים. אם יתמרד ויפנה לבית המשפט,
יעלה לו ההליך המשפטי ממון רב שאין לו יכולת לעמוד בו. בבית המשפט הוא

יפגוש את עורכי הדין שהכינו את ההחלטות לאסיפה, המייעצים דרך קבע
לקיבוצו.

 
"אילו בחנו סטטיסטית את מספר העתירות שבהן נענה בית המשפט למצוקות

החבר, היינו למדים שמספר התביעות בהן זכו החברים הפונים לסעד קטן
בהרבה ביחס לאלה שנדחו  כי מסכת ההחלטות אינה פותחת להם ולו פתח
צר; כי המסמכים שחתמו עליהם בחוסר הבנה לא ישרתו את טענותיהם; כי
התקנונים המבטיחים את הקיבוץ ואת יציבותו יעמדו לו לרועץ בטענותיו".

 
מה אתה מציע לחברים?

"עוד לא מאוחר להעמיד לחברי הקיבוץ, בכל קיבוץ, עורך דין משלהם, שעיקר
מעייניו יהיו זכויות החבר  שיבחן את התקנונים המוצעים, שיפנה לרשם

האגודות בשם החברים לעת הצורך, שיסייע בידי חברי הקיבוץ לבסס את
הקודקס, החסר בתקנונים, של זכויות החבר ושל מרכזיותו בהוויה המשפטית

הקיבוצית. יש להציב מגן גם על כבוד החבר וחירותו".
 

האם מתן כלי כזה בידי החברים לא יעודד הגשת תביעות?
"להיפך. מתן הכלי הזה עתיד למנוע הגשת תביעות של חברים נגד קיבוציהם,
מפני שהייעוץ המשפטי לחברים יינתן כבר בשלב קבלת ההחלטות והתקנונים,
ובכך יגן על זכויותיהם בטרם יתפתחו הדברים לכלל עימות בינם לבין קיבוציהם.

בסופו של יום מבטאים החברים את החלטותיהם בקלפי, אבל 'דעה שנייה',
המתייחסת לזכויות החבר בשלב של טרם קבלת ההחלטות  יכולה לפקוח את

עיני החברים ולהשפיע על החלטותיהם".
 

לדברי מירום, מדובר לא על ייצוג של החברים בבית המשפט נגד קיבוציהם,
אלא בעו"ד המייצג את זכויות החברים  להבדיל מזכויות האגודה או הוועד

המנהל שלה  במהלך דיוני הקיבוץ בנושאים בעלי אופי עקרוני.
"מוצע כי תוקם ועדה

קטנה, בלתיתלויה, של
חברים, והיא תפעיל את
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היועץ המשפטי שלה לפי
הצורך, בדומה לוועדת
הביקורת של הקיבוץ

המפעילה את המבקר".
 

והתשלום הנדרש יתבצע
מתוך תקציב הקהילה?
"כן, המימון יבוא מתוך
תקציב הקהילה, והוא
עתיד דווקא לחסוך

הוצאות שלה על דיונים
נגד החברים בבתי

משפט".
 

יש לרשם האגודות
מנגנון של החזר מימון

לעו"ד לחבר. 
"מנגנון ההחזרים הכספיים לחבר קיבוץ על פי כללי רשם האגודות, מופעל
במשורה. התנאים להחזרים כאלה  נוקשים. גם זה נושא שיש לטפל בו

בהקשר לזכויות החבר".
 

  שלחו כתבה  הדפסה  תגובה לכתבה
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